Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve:
Email címe:
Mobilszáma:
Az ajánlatkérés oka, és előzmények: KGFB és CASCO-nál egyaránt kitöltendő!!
Biztosítási évfordulós átkötés (X-et tegyen mellé)
Ha igen, az évforduló pontos dátuma (év, hónap,nap)
Használt Mo-i autó vásárlás, pontos dátuma (adás-vételit mellékelni kell)
Felmondta a biztosító a szerződésem: mikortól (pontos dátum)
Díj nemfizetéssel megszűnt szerződés?
igen
Ha igen, melyik biztosító volt az előzményi? (fontos,mert csak oda lehet
visszakötni)
Üzembentartó váltás:
igen
Üzembentartó váltás dátuma:
Külföldről behozott gépjármű Mo-i forgalomba helyezése: igen
nem
Díj nemfizetés miatt megszűnt szerződés újrakötése: igen
nem
Közös megegyezéssel megszüntetett szerződés újrakötése: igen
nem
Forgalomból kivont gépjármű újra üzembe helyezése: igen
nem
Előzményi KGFB bónusz besorolásom:
(indexáló, vagy kártörténeti igazolást mellékelni kell)
Kártörténeti ügyfél azonosító szám: (ha tudja)
Előzményi KGFB biztosító:
Előzményi KGFB kötvényszám:
Előzményi KGFB éves díjam:
Előző KGFB szerződés létrejöttének dátuma: (év,hónap,nap)
Előző KGFB szerződés megszűnésének dátuma: (év,hónap,nap)
Előzményi KGFB fizetési üteme: (éves,féléves,negyedéves,havi)
Előzményi KGFB fizetési módja: (csekk,átutalás,inkasszó)
Az újat hogyan szeretné fizetni: (csekk,átutalás, inkasszó)
Milyen ütemben szeretné fizetni: (éves,féléves,negyedéves,havi)
Amennyiben inkasszó vagy banki átutalással fizetne, bankjának megnevezése:
Bankszámla száma, ahonnan utalni fog, vagy leemelik:
Bankszámla tulajdonos neve:

igen

nem

nem

Személyes adatok (tulajdonos és üzembentartó egyaránt)
A gépjármű biztosítás fizetője: (X-eljen)
A fizető besorolása:

tulajdonos
magánszemély

üzembentartó
cég

Cégek esetén szükséges adatok: cégkivonatot, és aláírási címpéldányt mellékelni kell (amennyiben
tulajdonos vagy üzembentartóként szerepel)
Cég neve:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
Székhely címe:
Levelezési cím:
Képviselő neve, beosztása:
A cég fő tevékenységének megnevezése:
TEÁOR száma:
Magánszemélyek esetén: üzembentartó
Üzembentartó személy neve:
Leánykori neve:
Születési helye:
Születési ideje: (év,hónap,nap)
Édesanyja leánykori neve:
Személyi igazolvány száma:

nem

Lakcímkártya száma:
Vezetői engedély száma:
„B” kategória megszerzésének pontos dátuma: (év,hónap,nap)
Lakcíme:
Levelezési címe, ha eltér a lakcímtől:
Van-e 18 éven aluli gyermeke:
Ha igen, a legfiatalabb gyermek neve, születési ideje: (év,hónap,nap)
Gyermek édesanyjának leánykori neve:
Ön nyugdíjas? (X-eljen vagy húzza alá)
igen
nem
Ha igen, nyugdíjas törzsszáma:
Az Ön foglalkozása:
Ön vagy házastársa közalkalmazott,köztisztviselő,kormánytisztviselő?
Ön mozgáskorlátozott?
igen
nem
Amennyiben igen, igazolványnak száma:

Amennyiben az üzembentartó és a tulajdonos személye eltér egymástól, akkor a tulajdonos adatai: (ha
AZONOS, akkor ezt a részt NEM kell kitölteni)
A tulajdonos személy neve:
Leánykori neve:
Születési helye:
Születési ideje: (év,hónap,nap)
Édesanyja leánykori neve:
Személyi igazolvány száma:
Lakcíme:
Levelezési címe, ha eltér a lakcímtől:
Mobilszáma:
Email címe:

A gépjármű adatai: (egy részét aláhúzásokkal jelölje)
Rendszám:
A gépjármű fajtája: (személygépkocsi,tehergépjármű,motor stb..)
A gépjármű gyártmánya: (pl. Toyota)
A gépjármű típusa: (pl. Corolla)
Gépjármű gyártási éve:
A gépjármű típuson belüli felszereltségre utaló jelzése: (pl. artic stb..)
A gépjármű színe:
Taxiknál ha fóliázott sárga, kérem külön térjen ki erre a tényre:
A gépjármű önsúlya:
A gépjármű összsúlya:
A gépjármű KW teljesítménye:
A gépjármű alvázszáma:
A gépjármű motorszáma:
A gépjármű motorjának cm3 nagysága:
Szállítható személyek száma:
Üzemanyag felhasználás: (pl.benzin,diesel,hibrid,gáz vegyes stb..)
Jobbkormányos az autó?
igen
nem
Forgalmi engedély száma:
Forgalmi engedély kiállításának kelte: (év,hónap,nap)
Első forgalomba helyezés dátuma: (ha pl. külföldről behozott)
Magyarországi első forgalomba helyezés dátuma: (év,hónap,nap)
Mióta képezi az Ön tulajdonát? (vásárlási dátum) (év,hónap,nap)
Van-e bejegyzett üzembentartó?
igen
nem
Gépjármű vétele annak idején: készpénz
részlet
hitel
lízing
Amennyiben még van fennálló hitele, akkor a Bank vagy Lízingcég megnevezése:
A finanszírozó a tulajdonos?
igen
nem
Hitel vagy lízing törlesztésének induló dátuma:
Fennálló hitel vagy lízing szerződés lejárati dátuma:
Felvett hitelösszeg:
Induló befizetés %-osan:

Induló befizetés forintban:
Hitelszerződés száma:
A gépjármű éves várható futásteljesítménye km-ben:
Használat módja: pl. általános (magánhasználat) TAXI
30 napnál többet tartózkodik-e a gépjárművel külföldön?

BÉRAUTÓ
igen

FUVAROZÁS
nem

KGFB, és kedvezmény adatok
Vállalja-e a kizárólagos elektronikus ügyintézést?
igen
nem
Ha igen, akkor email címe:
Megadja-e email címét a biztosítónak?
igen
nem
Megadja-e mobil számát a biztosítónak?
igen
nem
Az elmúlt 1 évben rendelkezett-e legalább 9 hónapig KGFB biztosítással? igen
nem
Lehetséges vezetők száma:
Az elmúlt 1 évben szűnt meg a biztosítása díj nemfizetés miatt?
igen
nem
Hány db kárt okozott az elmúlt 5 évben?
Ha okozott, akkor évente mennyit és mikor?
Több jármű esetén – ha van tulajdonában – a párhuzamosan üzemeltetett járművekre is kiterjedő a
kérdés, azok okoztak-e sajáthibás káreseményt az elmúlt 5 évben?
Mióta van jelenlegi biztosítójánál KGFB biztosítása erre a járműre? (évszám)
Előző KGFB szerződését a biztosító mondta fel?
igen
nem
Mióta rendelkezik folyamatos KGFB szerződéssel (max.180 nap megszakítással)? (év)
Van-e lakásbiztosítása?
Ha igen, melyik társaságnál?
Mekkora a lakása? (m2)
Van-e supershop kártyája? Saját névre szóló. Ha igen, annak száma:
Van-e lakossági banki folyószámlája?
HA igen melyik Banknál, és annak bankszámla száma: csak utalásnál vagy csoportos beszedésnél adja meg
CASCO kedvezmény igénybevételéhez adja meg, melyik biztosítónál van vagy lesz a casco biztosítása, a
kötelező biztosítás megkötésének kezdetekor?
Esetleg CASCO együttkötés kedvezmény?
igen
nem
Van-e olyan másik 2 éven belül eladott gépjármű, amelyről KGFB bónuszt szeretne áthozni?
Ha igen, milyen bónusz fokozatban volt?
Ha volt, korábbi járművének rendszáma:
Korábbi Biztosítójának neve:
KGFB kötvényszáma:

CASCO biztosítások ajánlatkéréséhez:
CASCO biztosítás kötés oka: még nem volt casco
évforduló
felmondták
Casco bónus besorolása:
Mikortól legyen a Casco biztosítása élő: (év,hónap,nap)
Volt-e KGFB kára az elmúlt 5 évben?
Ha igen mennyi, és mikor?
Előző casco biztosítója:
Előző casco kötvényszáma:
Kármentes évek száma:
Az önálló üvegkár is káreseménynek számít, hiszen kifizetés terhelte a CASCO szerződését
Mikor volt utoljára cascos kárkifizetése?
Gépjárműve állapota:
új
használt
garantált minőségű használt (pl.weltauto
garancia)
Magyarországon lett először forgalomba helyezve?
igen
nem
Összkerékhajtás?
igen
nem
Km óra állása:
Éves becsült km futásteljesítmény:
A gépjármű bruttó vételára:
Felszereltség megnevezése, fantázia neve (pl. dynamic)
Van-e a biztosítandó gépjárműben? (igennel vagy nemmel jelölje meg)
automata sebesség váltó
bőr ülések

légkondícionáló berendezés
ABS
légzsákok száma
különleges keréktárcsa (pl. alufelni)
ha van azok új beszerzési értéke:
fix üvegtető
tetőablak
beépített navigáció
audio-vizuális rendszer
xenon fényszóró
különleges fényezés (TAXIK sárga fényezése, fóliája ide értendő!!)
ha van, a fóliázás értéke:
vonóhorog (levehető vagy fix)
gallytörő rács
nyitható üvegtető
mozgatható tetőborítás
LED-es nappali menetfény
tolató radar vagy kamera
gyári navigáció
audio rendszer a gyárin kívül
vezetést segítő egyéb rendszerek felsorolása (pl. tábla felismerő rendszer, sávváltás figyelmeztető, holttér
figyelő kamera stb..)

A fentiekben fel nem sorolt extrák megnevezése és összértéke:

GÉPJÁRMŰ VÉDELEM van-e az autóban (igennel, vagy nemmel válaszoljon)
indításgátló (gyári immobilizer)
2. indításgátló (utólagosan beszerelt)
HA igen, típus megnevezése
Riasztó (ha igen, pontos típus)
Számgravír
Rablásgátló (ha igen, pontos típus)
GPS (ha igen pontos típus)
PAJZS vagy SCHIELD GPS
Mabisz által jóváhagyott egyéb védelmi berendezés (pontos megnevezése, MABISZ minősítés száma, ha
tudja:
CASCO típusa: (húzza alá) teljes körű
csak töréskár
csak lopás lopás+töréskár
Kiegészítőnek kér-e assistance szolgáltatást? igen
nem
Poggyászbiztosítást? igen
nem
Avulás mentesség szolgáltatást? (új értéken való térítés)
igen
nem
Jogvédelem biztosítást? igen
nem
KGFB együttkötési kedvezmény? Ha igen, KGFB biztosítójának megnevezése, amely mellé kötné
Eredeti kulcsok száma:
Másolt kulcsok száma:
Eredeti távirányítók száma:
Másolt távirányító:
Eredeti indítókártyák száma:
Másolt indítókártyák száma:
Egyéb ajtót, autót nyitó berendezés megnevezése:
Volt-e a jármű totálkáros?
igen
nem
Volt-e a jármű karosszéria sérült? igen
nem
Jelenleg van-e karosszéria sérülés a járművön? igen
nem
Ha igen, hol és mekkora sérülések?

Volt-e motorcsere a járműben? igen
nem
Volt-e karosszéria csere a járművön? igen
nem

MINDEN elfogadott AJÁNLAT után, a bevitt adatok elektronikusan KÖTVÉNYESEDNEK a kiválasztott
Biztosítónál, annak változtatására, törlésére NINCSEN lehetőség!!!
Minden elfogadott ajánlat mellé mellékelnie kell: (elektronikusan, e-mailban)
-

forgalmi engedély mindkét oldala
vezetői engedély mindkét oldala
személyi igazolvány mindkét oldala
lakcímkártya mindkét oldala
adás-vételi szerződés (ha vétel volt)
előző KGFB vagy CASCO indexáló levél (ha évfordulós váltás volt)
kártörténeti igazolás (ha rendelkezésre áll)
hitel vagy lízing szerződés minden oldala
GPS gépjármű védelem esetén beszerelési igazolás (aktivációs igazolás a működőképes állapotról)
ha üzembentartó váltás történt, akkor üzembentartói megállapodás minden oldala
kármentességi nyilatkozat (külön csatolandó letöltés után)
alkuszi teljes körű megbízási szerződés
GDPR és ügyfél tájékoztató szabályzat aláírva
CÉGEK esetén cégkivonat, aláírási címpéldány

Email: biztositas@illesjanos.hu
Weben: www.illesjanos.hu
Mobilon érdeklődni: + 36303923293 - ILLÉS JÁNOS -nál

